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Kicsengettek

Csengetés  után  mikor  kinyíltak  az  ajtók  a  kicsik,  -  mint
megkergült  méhek,  mikor  támadás  éri  a  kaptárt  –  úgy
tódultak  ki  a  folyosóra,  majd  onnan  a  mindent
megváltoztató  szabad  levegőre.  A  nagyobbak  már  kicsit
lassabban  -  mint  öreg  néni  a  zebra  előtt,  mikor  ott  vár,
meggondolva  minden  mozdulatot  –  léptek  ki  a  teremből,
majd  onnan  lépcsőzés  után  az  utcára.  János  –  barna
hajával,  serkenő  bajszával,  szúrós  kék  szemeivel  és  198
centi magasságával, szinte majd egy fejjel magasabb volt
társainál  –  gőgösen  körülnézett,  mikor  kilépett  az  ajtón.
Társait kereste, kik valahol elől lehettek vagy lemaradtak a
tülekedésben. Bélát meglátta, amint hóna alatt táskájával
felé  néz  és  int  neki  az  iskola  sarkától.  A  magas  fiú
félrelökdöste  az  előtte  állókat  és  határozott  léptekkel
elindult  a  sarok  felé.  Mikor  odaért,  Béla  mély  hangon
megszólalt:
- Na. Végre már. Azt hittem soha nem jössz ki. Van egy új
spanglim, megkóstolod? - belenyúlt zsebébe és egy csillogó
fémtárcát vett ki, tekintetét a cigarettára szegezve. - Biztos
és tiszta forrásból van ez az anyag.
-Kösz. Adhatsz egyet.
-Bíztam benned - Béla huncutul nézett és elmosolyodott.
János mélyeket szippantott (a szájához emelve) a füstölgő,
fehér rúdból. Ahogy áradt szét a tüdejében a füst, elszállítva
minden sejtjéhez a kellemes ízt, úgy érezte, hogy milyen
csodás  ez  a  péntek  délután  és  az  előtte  álló  hétvége.  A
mellettük  lévő  négysávos  úton  haladó  autók  mély,  érces
hangját  csak  lágy  tavaszi  szellőnek  érzékelte.  A  néha
felhangzó  éles  dudálások  pedig  lágy  tavaszi
madárcsicsergések voltak csak. Tengert látott  maga előtt,
ahol  kis  csónakok  és  nagyobbacska  hajók  lengedeznek  a
vízen. 



- Na, milyen? -  érdeklődött Béla, felnézve osztálytársásra.
János csak szófoszlányokat hallott, a kérdés pedig el sem
ért  hozzá.  Maga  sem  tudta  miért,  de  beleegyezően
bólogatott. 
-  Mondtam  ugye,  mondtam.  Csodás  anyag.  Csak  tiszta
forrásból.  Úgy  tudom  bolíviai.  Persze  ez  sem  biztos  –
mondta elégedetten ezeket a szavakat.
Tekintete megakadt egy szőke, hosszú hajú, felé közeledő
szépségen. Nem vette észre, hogy János lelép a járdáról és
belegyalogol  a  hatalmas  forgalomba.  A  magas  fiú
melegséget  érzett  és  hűteni  próbálta  magát  a  tenger
kellemes,  lágy  hullámaival.  Béla  fület  tépő  fékcsikorgásra
kapta vissza fejét az úttest felé. Azt látta, hogy barátja halk
puffanás  után  a  motorháztetőnek,  majd  a  szélvédőnek
csapódik és élettelenül terül el a poros aszfalton. 
-  Úristen!  -  ordított  fel  Béla,  majd  gondolkozás  nélkül
kiszaladt a földön heverő barátjához.
János ahogy kinyitotta szemét a világ kicsit ködös volt és a
hangok nagyon-nagyon messziről és halkan jöttek. A tanár
úr mély, öblös hangjára teljesen kinyitotta szemét, és érezte
ez a világ már más, mint ami az előbb még szeme előtt
pörgött. 
- János úr! Itt van velünk, vagy még alszik egy picit? Igaz,
hogy pár perc és kicsengetnek, de addig Ön még az enyém!
Tudná folytatni amiről az előbb beszéltem?
- Háááát, ízé, megpróbálom… - töredezett, zavart szavakat
tudott csak kibökni a fiú.
Ebben a pillanatban megszólalt a várva várt csengő. Minden
tanuló elpakolta az asztalon szerteszéjjel  heverő holmiját.
Már kint voltak a folyosón, mikor Béla odalépett Jánoshoz,
közel hajolt hozzá és fülébe súgta:
– Van príma anyagom. Tiszta forrásból való. Megkóstolod ha
kimegyünk?
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